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LEGO CREATOR 10274
ECTO-1 Pogromców
duchów
Cena

725,00 zł

Numer katalogowy

10274

Kod EAN

5702016668018

Producent

Lego

Opis produktu
Jeśli jesteś fanem Pogromców duchów™, to mamy dla Ciebie coś w sam
raz — ECTO-1 w wersji z klocków LEGO®! Zrób sobie chwilę przerwy i
uwolnij się od stresów, budując z klocków słynne auto filmowych
Pogromców — przerobionego Cadillaca Miller-Meteor w wersji ambulans
z 1959 r.
Upiornie dobre szczegóły
Model ECTO-1, inspirowany filmem „Pogromcy duchów. Dziedzictwo”
ma działający układ kierowniczy, pułapkę na duchy z klapą, rozkładane
siedzenie tylnego strzelca, miotacz protonów i wiele innych elementów,
które rozpozna każdy widz — w tym kultowe logo Pogromców.
Projekt konstrukcyjny dla Ciebie
Zestaw z samochodem do zbudowania da Ci wiele radości, nawet jeśli
nie jesteś kolekcjonerem modeli LEGO. Wystarczy trochę wolnego
miejsca na stole. Choć w sumie ścieżka muzyczna z filmu też się przyda.
Ten zestaw LEGO z samochodem do zbudowania należy do serii
inspirujących modeli LEGO, które są przeznaczone dla dorosłych
ceniących doskonały design. Zrób sobie filmowy prezent albo podaruj
ten model komuś, kto lubi budować samochody i rozgląda się właśnie
za nowym projektem.
Takiego modelu ECTO-1 jeszcze nie było! To prawdziwa okazja dla
fanów LEGO® i filmów o Pogromcach duchów™ oraz każdej osoby,
która ma chęć na chwilę relaksu przy wciągającym projekcie.
Samochód z Pogromców duchów™ to nie zabawka. To model dla
dorosłych, który ma działający układ kierowniczy, pułapkę na duchy
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z klapą, rozkładane siedzenie tylnego strzelca, a do tego ruchomy
wykrywacz duchów i inne gadżety do detekcji zjawisk
paranormalnych.
Ty też uważasz, że szczegóły są najważniejsze? Dzięki
realistycznym detalom, takim jak zakrzywiona przednia szyba,
modułowa kierownica czy klocek z nadrukowanym znakiem
Pogromców™, ten model będzie się fantastycznie prezentować na
półce w domu lub w biurze.
Model ECTO-1 to wyzwanie konstruktorskie stworzone z myślą o
dorosłych. Ucieszy wszystkich fanów Pogromców duchów™ i
klocków LEGO®, dając im zajęcie na wiele godzin. Żaden wielbiciel
modeli samochodów nie przejdzie koło niego obojętnie.
ECTO-1 ma wiele realistycznych detali, a do tego jest całkiem spory
— ma ok. 22,5 cm wysokości, 47 cm długości i 16,5 cm szerokości.
Taki model w kolekcji to powód do dumy!
Żeby budować z przyjemnością, nie potrzebujesz baterii, bo ten
model jest zasilany czystą ektoplazmą (no dobra, to tylko żart).
W pudełku znajdziesz instrukcję w formie albumu, a w niej
szczegółowy poradnik budowania oraz ciekawostki na temat
modelu i historii ECTO-1 (tylko w języku angielskim; tekst w
pozostałych językach można pobrać ze strony
LEGO.pl/ecto-1-book).
Model z serii inspirujących zestawów konstrukcyjnych LEGO®,
stworzonej z myślą o fanach budowania z klocków LEGO oraz
zapaleńcach ceniących sobie dobry projekt oraz elegancką
architekturę.
Klocki konstrukcyjne LEGO® spełniają najwyższe standardy
branżowe, dzięki czemu wszystkie pasują do siebie i można je za
każdym razem z łatwością połączyć i rozdzielić — i tak jest
niezmiennie od 1958 roku.
Klocki i elementy LEGO® są rygorystycznie testowane, abyśmy
mieli pewność, że każdy zestaw konstrukcyjny spełnia najwyższe
standardy bezpieczeństwa oraz jakości, a ten pamiątkowy model
będzie równie solidny, co piękny.
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